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REGRA DE LUZ 
 

Se alguma prova te alcança,
Atende à vida, alma boa,
Ama, trabalha, perdoa,

Guardando o bem por dever;
Quando o mal te envolva os passos,

Na caminhada terrena,
Conserva, de alma serena,
A obrigação de esquecer.

 
Nota as lições que te cercam:

Ensinamento profundo
Surge nas forças do mundo,

Entrosadas como estão...
Olvidando sombra e ofensa,

A terra lembra oficina
Da tolerância que ensina
Progresso e renovação.

 
O Sol esquece que é preso
Sob os encargos que leva

E afasta a invasão da treva,
Dos Céus à cava abismal;

A planta desculpa o saque
E o homem tem casa e lume,

A rosa perdoa o estrume
E brilha no espinheiral.

 
Assim também, alma irmã,
Se buscas marchar à frente,
Com fé tranquila e contente

Sem parar ou esmorecer,
Resguarda-te nesta regra

Para amar e construir:
- Esquecer para servir,

trabalhar para esquecer.

Obra: Maria Dolores, psicografado por Chico Xavier e ditado por 
Maria Dolores
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As festas de Momo não pertencem ao Mundo de Regeneração
Anna Paula Macedo

“Hoje, a Humanidade está madura para lançar o olhar a alturas que nunca tentou divisar, 
a fim de nutrir- se de idéias mais amplas e compreender o que antes não compreendia.”

A Gênese, Cap. XVII, item 20

Sabemos pela Espiritualidade Maior que nosso orbe está sendo preparado para o próximo nível da evolução planetária, o mundo de Rege-
neração, onde o bem irá prevalecer sobre as imperfeições morais e espirituais.

As vibrações já são sentidas, as mudanças de modelos comportamentais são exigidos, e como estamos na época que os clarins de Momo co-
meçam a tocar, só se intensificam os avisos e clamor da Espiritualidade Amiga para que afastarmos as vibrações pesadas, materiais e sensoriais, 
que vibram sobre a terra e, em especial sobre o nosso país, nesse período.

Já nos alertava Paulo de Tarso que nada nos é proibido, mas nem tudo nos convém. Mas será que realmente sabemos o que nos convém?  
E para que não tenhamos a desculpa de nada saber, os espíritos que zelam pela mensagem do Cristianismo Redivivo fazem questão de nos 
esclarecer.

Em 1939, Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier lançava esse ensinamento sobre o carnaval: “Há nesses momentos de indisci-
plina sentimental o largo acesso das forças das trevas nos corações e, às vezes, toda uma existência não basta para realizar os reparos precisos 
de uma hora de insânia e de esquecimento do dever”.

André Luiz, no livro Conduta Espirita, psicografado por Waldo Vieira, expõe sua orientação: “O Espírita deve afastar-se de festas lamentáveis, 
como aquelas que assinalam a passagem do carnaval, inclusive as que se destaquem pelos excessos de gula, desregramento ou manifestações 
exteriores espetaculares. A verdadeira alegria não foge da temperança”.

No livro Vereda Familiar, o espirito de Thereza Brito, psicografada por Raul Teixeira, deixa um recado aos pais sobre as festividades carnava-
lesca e a influência das mesmas nas crianças: “... Um filho é um tesouro, não há dúvida! Não o exponha aos larápios de sua paz em estruturação, 
não o abandone à sanha dos ladrões da dignidade, tão arduamente transmitida. ...Não se permitam poluir, pais terrestres, e lutem por preservar 
os seus filhos dessa ilusão passageira. O imediatismo de Momo, os gozos das folias, as alegrias do carnaval, tudo isso se desvanecerá, como 
todo fogo fátuo, e deixará os que neles se locupletam nas valas da frustação e do arrependimento, mais cedo ou mais tarde...Se alguém, em lhe 
perguntar: “o que é que há demais no carnaval?” Não se preocupem, nem se agastem em responder. Saibam, contudo, que “demais” nada há 
no carnaval, só há de “menos”...”.

Manoel Philomeno de Miranda, por Divaldo Franco, no livro Nas Fronteiras da Loucura, nos mostra claramente que muitos processos obses-
sivos iniciam nesse período.

Os miasmas dessa nuvem de perturbações espirituais/energéticas, impregnam a crosta terrestre, e levam alguns meses para que se dissi-
pem, e durante esse tempo doenças físicas e espirituais se propagam entre nós.

Essa realidade é comprovada no excelente texto no excelente texto do Dr. Inácio Andrade Lima Neto, do Instituto de Psiquiatria do Recife, 
em artigo publicado em 1983 do Diário de Pernambuco e recentemente publicado no Blog de Bruno Tavares, que assim conclui sobre a influ-
ência do Carnaval: “...Enfim, após o Carnaval começa o desfile das consequências psiquiátricas que o mesmo provocou. Observamos então: os 
atingidos pelas psicoses sintomáticas em estado de desorientação e confusão mental como resultado dos tóxicos que absorveram, e que passam 
longos meses para se restabelecerem; os que se envolveram em terríveis complicações psicológicas, atingidos pelo sentimento de culpa, pene-
tram em profundas depressões que exigem demorados cuidados psicológicos; os que se deixaram perturbar pela estimulação luminosa e dos 
ruídos, para os quais é necessário uma correção de atividade elétrica cerebral; os que passam a apresentar um estado de angústia permanente 
resultante do esgotamento nervoso e que exigem imediatos cuidados psiquiátricos; e mais uma dezena de outros casos e de outros problemas 
surgidos, sobre os quais não desejamos insistir. O Carnaval encerra, pois, problemas psiquiátricos como consequentes da libertação de psicopa-
tas durante os seus festejos, como é também capaz de provocar em pessoas predispostas psicoses confusionais, depressões e angústias. Daí a 
necessidade de uma maior difusão de suas consequências...”.

Assim vemos que os Mentores Espirituais contam conosco para elevarmos a vibração da humanidade, principalmente nesse período, pois, a 
energia propagada na terra durante o carnaval não pertence ao mundo de Regeneração, um mundo onde todos pretendemos habitar.

Fica claro nessas mensagens, a necessidade de mudarmos esse padrão vibratório entranhado em nossa humanidade. 
Dessa forma, queridos companheiros de jornada planetária, precisamos nos esforçar para sairmos das nossas zonas de conforto, e fica aqui 

uma pergunta para meditarmos durante esse tempo: Do que somos realmente capazes para sermos partícipes e co-criadores do tão almejado 
Mundo de Regeneração?

Para que na Terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem Espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao 
bem se dediquem... (A Gênese, Cap. XVII, item 27)



FRANCISCO PEIXOTO LINS - PEIXOTINHO

Nasceu na cidade de Pacatuba-CE, no dia 1º de fevereiro de 1905. Bem cedo ficou órfão e foi criado 
por seus tios maternos, que desejavam vê-lo seguir carreira eclesiástica. No Seminário Católico sofreu 
várias penas disciplinares por manifestar dúvidas sobre os dogmas da Igreja. Indagava: “Se todos somos 
filhos de Deus, por que tantas diversidades?”

Aos 14 anos desistiu do Seminário. Tempos depois apresentava forte mediunidade, sob a forma de 
terrível obsessão. Envolvido por Espíritos menos esclarecidos, era tomado de estranha força física, tor-
nando-se capaz de lutar e vencer vários homens, apesar de ter menos de 18 anos e ser fisicamente 
franzino. Certa vez, acometido por influência de Espíritos trevosos, ficou desprendido do corpo cerca 
de 20 horas, num estado cataléptico, quase chegando a ser sepultado vivo, pois tinham-no dado por 
desencarnado.

Depois desse episódio, sofreu uma paralisia que o prostrou num leito por seis meses. Foi nessa época 
que amigos da família, que eram espíritas, passaram a ministrar-lhe passes. Ninguém em sua casa tinha conhecimento do Espiritismo. Iniciou-
se um tratamento com “O Evangelho Segundo o Espiritismo” no Lar, aplicando-lhe passes e dando-lhe água fluidificada para beber. A fim de 
distrair-se, Peixotinho começou a ler alguns romances espíritas e posteriormente as obras da Codificação. Em menos de um mês apresentava 
sensível melhora e progressivamente foi libertando-se da falsa enfermidade.

Logo que conseguiu andar, passou a frequentar o Centro Espírita onde militava o grande tribuno Vianna de Carvalho. A terrível obsessão 
foi sua Estrada de Damasco. O conhecimento da lei da reencarnação veio equacionar os velhos problemas que atormentavam a sua mente, 
dirimindo todas as dúvidas. Passou a compreender a incomensurável bondade de Deus.

Orientado por Vianna de Carvalho, Peixotinho iniciou seu desenvolvimento mediúnico. Tornou-se um dos mais fabulosos médiuns de ma-
terializações e efeitos físicos. Por seu intermédio, produziram-se as famosas materializações luminosas, tudo dentro da maior seriedade e nos 
moldes preceituados pela Doutrina Espírita.

Transferido para o Rio de Janeiro em 1926, ali dedicou-se com amor à prática do Espiritismo, fundando o Centro Espírita Pedro, instituição 
que por muito tempo se tornou sua oficina de trabalho.

Casou-se em 1933 com D. Benedita Vieira Fernandes. Por força de sua carreira militar, foi transferido várias vezes, servindo em Santa Cata-
rina, São Paulo, Distrito Federal e Rio de Janeiro. Onde chegava, procurava servir à causa Espírita.

Posteriormente, de volta à cidade do Rio de Janeiro, uniu-se aos amigos Jacques Aboab e Amadeu Santos, e resolveram fundar o Grupo 
Espírita André Luiz, onde se produziram, pela sua mediunidade, as mais belas sessões de materializações luminosas, as quais ensejaram a Rafael 
Ranieri a oportunidade de lançar um livro com esse mesmo título. Peixotinho também prestava o seu valioso concurso como médium receitista 
e curador.

Magro, asmático, especialista em curar asma dos outros, Peixotinho mandava as receitas pelo correio e, quando as pessoas se curavam 
desejavam agradecê-lo, pessoalmente. Nunca ele permitiu pois dizia que se o conhecessem, sua asma voltaria.  Ria ao dizer que ninguém iria 
entender que ele, como médium, curava a asma alheia e não curava a própria, que era cármica.

Era um carma negativo que havia adquirido como corsário nos mares das Caraíbas. Ele comandava um navio, assaltava navios e o prazer 
dele era apanhar as vítimas, costurá-las em couro molhado de animais e colocar ao sol, no convés. À medida que o couro ia secando, ia matando 
a pessoa, por asfixia.

No ano de 1948, encontrando-se pela primeira vez com o médium Francisco Cândido Xavier, na cidade de Pedro Leopoldo, teve a oportuni-
dade de propiciar aos confrades belíssimas sessões de materializações e de assistência aos enfermos.

Peixotinho teve muitos dissabores, sendo vítima de calúnias, como são vítimas todos os médiuns sérios que se colocam a serviço do Evan-
gelho de Jesus, dando de graça o que de graça recebem.

Desencarnou na cidade de Campos-RJ, em 16 de junho de 1966, cercado pela família, deixando viúva e nove filhos.



Vibrações Positivas 
Anna Paula Macedo

Estamos passando por um momento de transição planetária. Isso nos foi dado a conhecer pela Espiritualidade que governa a Terra, praticamente, desde a 
codificação da Doutrina dos Espíritos por Allan Kardec.

Manoel Philomeno de Miranda, em seu livro Transição Planetária, psicografado por Divaldo Franco, nos põe a par dos fenômenos que precedem ao período 
da Regeneração.

Não são raros os casos de pessoas relatando que estão “sentido” uma energia diferente, por isso, mais do que nunca devemos estar atentos com o que vibra-
mos, sentimos e pensamos, pois tudo que emana de nós reverbera no mundo e nas pessoas a nossa volta e, principalmente, em nós mesmos.

E esse novo mundo que se descortina, o mundo de regeneração, nos exige ações e pensamentos mais elevados.
Léon Denis em sua obra No Invisível nos ensina que “as vibrações do pensamento se propagam através do espaço e sobre nós atraem pensamentos e vibra-

ções similares. Se compreendêssemos a natureza e a extensão dessa força, não alimentaríamos senão altos e nobres pensamentos. Mas o homem se ignora ainda, 
como ignora as imensas capacidades desse pensamento criador e fecundo que nele dormita e com o qual poderia renovar o mundo....  

Na atração dos pensamentos e das almas consiste integralmente a lei das manifestações psíquicas. Tudo é afinidade e analogia no Invisível. Investigadores 
que sondais o segredo das trevas, elevai bem alto, pois, os pensamentos, a fim de atrairdes os gênios inspiradores, as forças do bem e do belo. Elevai-os, não 
somente nas horas de estudo e experiências, mas, frequentemente, a todas as horas do dia, como um exercício regenerador e salutar. Não esqueçais que são 
esses pensamentos que vão lentamente eterizando e purificando o nosso ser, engrandecendo as nossas faculdades e tornando-nos aptos a experimentar as mais 
delicadas sensações, fonte de nossas felicidades futuras.”

E como para comprovar o que nos é dito e ensinado pela espiritualidade, a física quântica vem se desenvolvendo de forma impressionante, comprovando que 
nossos pensamentos interferem em nossa realidade. 

Mas com certeza o experimento que modificou o paradigma de como vemos as emoções humanas, foi o reali-
zado pelo japonês Masaru Emoto, na década de 90 do século XX,

Emoto impactou o mundo ao apresentar fotografias que comprovam alterações estruturais da molécula da 
água quando submetidas a vibrações positivas (amor, gratidão...)  ou negativas (ódio, inveja...), ou mesmo quando 
submetidas as músicas, orações e meditações

Desta forma, sendo nosso corpo composto de aproximadamente de 75% de água e nosso cérebro de mais de 
80%, pode-se perceber como os sentimentos nos afetam, nos harmonizando ou não.

Assim, com essa nova consciência da importância de nossas atitudes positivas, tomemos a lição de Joanna de 
Ângelis1: “Quando estejais cansado, renova-te pela prece. Quando te sintas aturdido pelas ocorrências desagra-
dáveis, recorre à meditação, Quando te descobrires com estresse e mau humor, recupera-te pensando em Jesus 
e buscando-O. Não estas a sós. Seres amados envolvem-te nas dúlcidas vibrações que te sustentam as energias, 
preserva-te a saúde vitalizam-te a disposição para continuares servindo.”

______________________________________________________________________________________________________________________________
1 in Fonte Viva.

FOME ZERO E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL

O Espírito que habita na mãe natureza clama pelo progresso sustentável. 
A terra produziria sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. 
(questão 705 LE).
Os maiores inimigos do progresso são o egoísmo e o orgulho (questão 785).
Enquanto não encontrarmos o equilíbrio para tal equação, mais retardaremos a marcha do pro-
gresso da humanidade e estaremos expostos aos abalos físicos e morais.
Portanto meus amigos, irmãos, trabalhadores da última hora, eis que há um movimento mundial 
em busca deste equilíbrio.
A ONU através do 17 ODS e de 
forma especial através do se-
gundo deles, nos convoca a uma 
luta justa. Temos até 2030 para 
erradicar do mundo a FOME e 
ter uma AGRICULTURA SUSTEN-
TÁVEL.
Garantir sistemas sustentáveis 
de produção de alimentos e 
implementar práticas agrícolas 
resilientes, que aumentem a 
produtividade e a produção, que 
ajudem a manter os ecossiste-
mas, que fortaleçam a capaci-
dade de adaptação às mudança 
do clima, às condições meteorológicas extremas, secas, inundações e outros desastres, e que 
melhorem progressivamente a qualidade da terra e do solo.
Dobrar a produtividade agrícola e a renda dos pequenos produtores de alimentos, particular-
mente das mulheres, povos indígenas, agricultores familiares, pastores e pescadores, inclusive 
por meio de acesso seguro e igual à terra.
Essa luta é minha, é sua, é nossa!
E que nunca esqueçamos... NADA DO QUE FAÇO É POUCO, CERTAMENTE É OU PODE SER A PARTE 
QUE FALTA.



REVISTA INTERNACIONAL DO ESPIRITISMO - RIE

O mês de fevereiro do corrente ano de 2019, chega marcando o aniversário de um sonho mais do que acalentado, idealizado e realizado; a fundação da 
Revista Internacional do Espiritismo - RIE.

Cairbar Shutel (Matão –SP), o “Bandeirante do Espiritismo” na sua ânsia de ensinar, compartilhar e divulgar a Doutrina Espírita além de poder transmitir tudo 
aquilo que apreendia nos livros da Codificação e nos Livros de Autores conceituados, funda em 15 de agosto de 1905 o Jornal O Clarim que logo se consolida 
tornando-se um veículo de conteúdo sério e comprometido verdadeiramente com a Doutrina levando, principalmente à população mais simples de instrução, 
todo o conhecimento da matéria de cunho espiritual/religioso que estava tomando corpo, rapidamente, no Brasil e no mundo.

Cairbar, ferrenho adepto, estudioso e pesquisador do Espiritismo, recebia diuturnamente, vasto material de qualidade e profundidade, inclusive artigos 
elaborados em outros idiomas, uma vez que trocava correspondências com escritores e professores de outros países, ilustres adeptos do Espiritismo, que lhes 
forneciam excelentes matérias que precisavam ser divulgadas; propagadas. 

Com todo o material recebido e o conhecimento que ia acumulando, Cairbar percebe que é necessário uma nova forma de divulgação para atingir um público 
ainda mais específico. O Clarim vai ficando, assim, aquém de suas expectativas. Era preciso ampliar o círculo de conhecimento e alcançar uma sociedade mais 
exigente e sequiosa de esclarecimentos. Era preciso levar ao público textos mais profundos onde os conteúdos religiosos, filosóficos e científicos pudessem atingir 
todos aqueles que quisessem tomar o Espiritismo como ideal de vida. 

Surge a ideia da criação de uma nova fonte de informações, bem mais profunda e completa. Nascia o conceito da Revista Internacional do Espiritismo - RIE no 
coração do “Bandeirante”.  Entretanto, os recursos para a elaboração e manutenção de um novo periódico, ao nível desejado, eram escassos, e a missão imensa. 
Envolvia traduções e muitos outros detalhes. Nunca, porém, impossível,

Confidenciando seu interesse de ampliar a divulgação do Espiritismo e o sonho de um periódico mais completo, encontra em Luis Carlos de Oliveira Borges, 
um antigo admirador do Jornal O Clarim, a ajuda e os recursos necessários à instalação da Revista. O próximo passo, num esforço conjunto, foi a fundação, em 
15 de fevereiro de 1925, da Revista Internacional do Espiritismo - RIE. A primeira impressão – feita na cidade de São Carlos - SP, nasce com 32 páginas, com 
ilustrações, matérias relevantes e diversas notícias vindas de Cuba, Itália, Dinamarca, Suécia, França, Argentina, Estados Unidos e Grã Bretanha.  Além do Título, 
a revista possuía um subtítulo: “Publicação mensal de estudos anímicos e espíritas” e, no editorial de abertura, Cairbar Shutel expressa: “O título e o subtítulo 
quer adotamos para esta publicação compreendem uma vasta área de trabalhos e conhecimentos que marcam na hora atual um movimento de acentuado 
progresso na marcha da humanidade. (...) Por toda parte do mundo congregam-se esforços para a divulgação da Ideia Espírita. Associações, federações de 
associações, congressos nacionais e internacionais, dão conta dos progressos que o Espiritismo vai realizando”.  Rapidamente, a RIE se torna um dos órgãos 
mais importantes e respeitados de divulgação da Doutrina Kardequiana.

O segundo número da Revista Internacional do Espiritismo - RIE ainda foi impresso na cidade de São Carlos - SP, passando só a partir da terceira edição a ser 
impressa na cidade de Matão - SP até janeiro de 2011 quando a produção foi terceirizada para uma gráfica maior na cidade de Ribeirão Preto – SP.

Importante mencionar que o título de Revista Internacional de Espiritismo – RIE, encontra seu fundamento na sua própria essência que, além de trazer 
frequentemente notícias de congressos, seminários, palestras e fatos internacionais, possui, em seu corpo, também, matérias traduzidas de outros idiomas (a 
princípio, pelo próprio Cairbar – francês e espanhol, juntamente com Ismael Gomes Braga, Severiano Ivens Ferraz e Watson Campello), escritas por renomados 
pesquisadores, estudiosos e divulgadores. 

Algumas das matéria publicadas nas primeiras edições tinham como assinatura ilustres autores tais como Camille Flamarion , Arthur Conan Doyle, entre 
outros.

Atualmente, a Revista Internacional de Espiritismo – RIE, circula regularmente em mais 26 países além do Brasil instruindo Espíritas nativos e aos Brasileiros 
adeptos que se encontram residindo fora do pais.  É, sem dúvida, um maravilhoso órgão de disseminação do Espiritismo ainda hoje desconhecido em muitos 
recantos do planeta.

______________________________________________________________________________________________________________________________
Fonte: Site O Clarim
https://www.ocalrim.org/ocalrim/institucional/fundação-jornal-o-clarim.html
https://www.ocalrim.org/ocalrim/institucional/fundação-revista-internacional-do-espiritismo.html
https://www.uemmg.org.br/noticias/revista-internacional-de-espiritismo



Bibliografia do Pentateuco
05 livros fundamentais na Doutrina Espírita
Por Allan Kardec

A Revista Internacional de Espiritismo, conhecida como RIE, é um periódico mensal espírita publicado pela Casa Editora O 
Clarim. A revista circula regularmente com assinatura em 26 países, além do Brasil, deixando de atingir apenas a Ásia. São 
eles: Estados Unidos da América, França, Portugal, Suíça, Áustria, México, Holanda, Luxemburgo, Bélgica, Inglaterra, Canadá, 
Espanha, Uruguai, Itália, Colômbia, Nigéria, Venezuela, Cuba, Equador, Argentina, Moçambique, Porto Rico, Angola, Hondu-
ras, Austrália e Bolívia.
Foi lançada por Cairbar Schutel em 15 de fevereiro de 1925. A Revista Internacional de Espiritismo (RIE) de fato tornou-se 

uma das revistas mais respeitadas no meio espírita, tanto por sua tradição, fundada em 1925, como pela qualidade e profun-
didade de seus textos, expandindo o conteúdo religioso para explanações filosófico-científicas.
Essa internacionalização é importantíssima para os espíritas que estão fora do Brasil, pois, apesar de a doutrina ter sido 

codificada na França, em 1857, é no Brasil que ela realmente conquistou o maior número de adeptos. Muitos países da 
Europa, por exemplo, que pela lógica teriam acesso facilitado aos ensinamentos, ainda desconhecem completamente o 
Espiritismo. E, por esse motivo, cabe aos brasileiros, na maioria dos casos, fundar instituições e propagar a ideia religiosa 
em outros países.
Neste contexto, a RIE tem grande importância, pois frequentemente traz notícias de congressos, seminários e palestras 

internacionais, além de eventualmente divulgar informações sobre novas instituições fundadas e suas respectivas progra-
mações.
A edição de fevereiro/19 tem como matéria de capa “Espíritas e mazelas sociais: o desafio do enfrentamento”, outras ma-

térias destaque são: Mediunidade na adolescência; A nova geração; O apocalipse de João: uma visão espírita; Quanto vale 
uma vida. 

Boa leitura! 

DISCIPLINA

De acordo com o dicionário, disciplina significa: “regime de ordem imposta ou mesmo consentida; ordem que convém ao bom funcionamento de uma orga-
nização; relações de subordinação do aluno ao mestre; submissão a um regulamento; qualquer ramo do conhecimento; matéria de ensino”1. Quando Emmanuel 
afirmou a Chico Xavier que seria necessário que ele desenvolvesse a disciplina para conseguir realizar sua missão com êxito, Chico não hesitou em seguir seu 
conselho. Conselho esse que pode ser aplicado a todos os seres em evolução.

Mas porque a disciplina seria necessária? Por ainda sermos crianças espirituais, engatinhando no aprendizado dos ensinamentos do Cristo. É necessária a 
disciplina do pensamento, para que possamos buscar gerar bons pensamentos, gerando consequentemente boas energias que farão eco em nossas realizações 
e também no ambiente em que estamos inseridos, auxiliando na construção de uma atmosfera salutar em nosso planeta. É necessária a disciplina nas ações, 
para que possamos fazer com o próximo o que gostaríamos que nos fizessem, controlando impulsos, a raiva, o egoísmo, a vingança, a mágoa e mesmo a dor, que 
pode se tornar justificativa para alguma atitude impensada. É necessária disciplina na fala, buscando o controle da expressão de opiniões particulares, afinal, será 
mesmo necessária aquela colocação em meio à conversa? No que essa colocação irá engrandecer o assunto? É necessária disciplina para realizar o trabalho como 
servidor do Cristo, posto cada qual tenha consciência de suas más inclinações, e saiba quão desafiador é vencê-las para a execução plena da caridade. É necessária 
disciplina para estudar o evangelho, bem como outras obras da codificação, para dessa maneira se adquirir conhecimento e discernimento para distinguir quais 
“falsos Cristos e falsos profetas” possam surgir em nossos caminhos, ou daqueles a quem amamos. É necessária disciplina para a vida material também, afinal, 
sendo a matéria nossa escola, eis que nela surgirão as provas práticas nas quais poderemos demonstrar o aprendizado do amor, da benevolência, da caridade, da 
paciência, dentre tantas outras virtudes demonstradas por Jesus Cristo, sendo a disciplina a maneira de lapidar em nossos corações estas virtudes.

Assim sendo, que o conselho de Emmanuel possa nos orientar em nossa caminhada e servir de inspiração, guiando nossa reforma íntima, para que possamos 
paulatinamente dar espaço às virtudes que não apenas nos modificarão e moralizarão, mas também irão modificar nossa atmosfera, pois o planeta também está 
em evolução e somos responsáveis por impulsionar tal evolução! 

 

_____________________________________________________________________________________________________________
1 Ferreira, Aurélio Buarque de Holanda. Miniaurélio Século XXI Escolar: O minidicionário da língua portuguesa - Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 2001.
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Nós podemos ter todo “conhecimento” do 
mundo, ter frequentado as melhores universi-
dades, mas os valores que recebemos na célu-
la mãe, estes serão nossos verdadeiros pilares.
Como pais e mães, devemos passara aos nos-
sos pequenos que o seio familiar é e sempre 
será um porto seguro. Um lugar onde impera 
a paz e a harmonia e onde sempre podermos 
reestabelecer nossas energias.
A prática do EVANGELJHO NO LAR, ensinada 
pelo mestre Jesus quando em casa de Simão 
Pedro, é o momento que em nosso lar, juntos, 
temos a certeza de sua presença entre nós.
Devemos integrar nossos pequenos nesta prática. E como fazê-lo? Abaixo seguem algumas dicas. Espero que ajude e que num 
breve futuro muito mais lares sejam pequenos templos de paz, amor e harmonia.

Escolha um dia e horário em que os pequenos possam participar!
Harmonizar a casa requer disciplina.
O hábito da oração atrai espíritos interessados.
Use um livro infantil e faça a leitura.
Peça aos pequenos para comentarem.
Quando for ler o EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRISTISMO, deixe os 
pequenos pintando ou desenhando sobre o que foi lido
Faça a prece final e incentive os pequenos a fazerem também.



Segunda-feira 19 h 45 min
Sala 1 – Curso de Passe
Sala 2 – Curso Trabalhadores: ESTEM
Sala 3 – Iniciantes Curso de Mediunidade

Terça-feira
(a cada 15 dias) 19 h 45 min

EADE – Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita
ESDE – Estudo Sistemático da Doutrina Espírita

Quarta-feira 19 h 45 min
Sala 1 – Iniciantes Básico do Espiritismo
Sala 2 – Curso Trabalhadores: Doutrinação
Sala 3 – Iniciantes Curso de Doutrinação

Segunda-feira 19 h 45 min Reunião de Consulta espiritual.
Terça-feira 20 h Reunião Pública de Estudo de “O Livro dos Espíritos”.

Terça-feira 20 h Reunião de Vibrações Espirituais.

Quarta-feira 19 h 45 min Reunião Pública de Desobsessão.
Quinta-feira (apenas a 1ª do mês) 19 h 45 min Desobsessão dos Trabalhadores da Casa.
Sexta-feira

19 h 30

Reunião Pública de Estudos Espíritas: 
1ª Sexta do mês: André Luiz; 
2ª Sexta: Emmanuel; 
3ª sexta: Allan Kardec; 
4ª sexta: Bezerra de Menezes.

Domingo 16 h Evangelização Infantil e Reunião da Juventude Espírita.

Domingo 16 h Reunião Pública de Estudo de “O Evangelho Segundo o Espiritismo”.

ATIVIDADES REQUISITOS DIA/HORA

Campanha do Quilo Boa vontade e tolerância. 1º e 3º Domingo de cada mês – 8 h.

Evangelização Infanto-Juvenil
Habilidades na área de educação e de ativi-
dades lúdicas. Boa interação com crianças 
e jovens.

Domingo – 16 h.

Passes e vibração Ter feito o curso de passes.

Segundas antes das reuniões  
públicas; 
Terças, Quartas e Sextas após as reuniões;  
Domingos antes e depois das reuniões.

Recepção e atendimento fraterno Ter feito o curso de passes e ser doutrina-
dor.

Segunda e Quarta – 19 h;
Domingo – 16 h.

Assistência a gestantes Querer compartilhar saberes e acolher o 
próximo.

Quarta – 13 h 30 min e 
Um Domingo no mês.

Trabalho mediúnico e doutrinário Ter feito todos os cursos
básicos e o de passes.

Segunda e Quarta – 19 h 45 min; 
Domingo – 16 h

Instrutor e dirigente de reunião Ter feito os cursos básicos e de passes. Para 
instrutor, experiência e comunicação.

Nos dias de curso e de reunião no auditó-
rio.

Assistência às vovozinhas da Casa 
dos Humildes

Formação na área da saúde. Para lazer, 
nenhum requisito. De acordo com a disponibilidade.

Biblioteca e Livraria Ser trabalhador da Casa Antes das reuniões públicas.

TI e eletroeletrônicos, manutenção Habilidade na área e vontade de aprender. Antes das reuniões públicas.


